
UITNODIGING VAKDAG KINDERVAKANTIES 

KINDERVAKANTIES; VAN ONSCHATBARE WAARDE!? 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 

Opgeven kan tot  30 januari via de link op onze 

sitewww.steunpuntkindervakanties.nl of 

barbara@steunpuntkindervakanties.nl 

Twee medewerkers per participanten organisatie 

gratis, Meer deelnemers  betalen €25,00 per persoon. 

Externe partijen betalen €55,00 per persoon.  

Beste geintresseerden!  

Het bestuur van Steunpunt Kindervakanties nodigt u allen van harte uit voor onze Vakdag Kindervakanties! 

Het wordt een dag vol netwerken, informatie, inspiratie en kennis maken met collega organisaties op een 

fijne en inspirerende locatie! 

10.00 UUR ONTVANGST 

Ontvangst, de koffie staat klaar. 

10.30 UUR START PROGRAMMA 

Het bestuur opent het programma met informatie over de laatste (landelijke) ontwikkelingen het werkveld 

en de sector, het Vakantiekeurmerk en het Steunpunt zelf. 

11.00 UUR: WORKSHOP SESSIE 1 

Eerste ronde workshops. Zie toelichting. Voorkeur opgeven bij aanmelding. 

13.00 ACTIVITEITENLUNCH 

Tijdens deze lunch zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd. Zo kun je mee wandelen door 

de prachtige omgeving of mee doen aan diverse buitenactiviteiten.  

14.30 UUR WORKSHOPS SESSIE 2 

Tweede ronde workshops. Zie toelichting. Voorkeur opgeven bij aanmelding. 

16.00 UUR AFSLUITING MET NETWERKBORREL 

WIJ ZIJN HEEL BLIJ DAT OOK DIT JAAR DEZE DAG WEER KAN  

PLAATSVINDEN OP DE PAASHEUVELGROEP in  

Stichting Paasheuvelgroep 

't Frusselt 30 
8076 RE Vierhouten 
  

http://www.steunpuntkindervakanties.nl/


TOELICHTING WORKSHOPS (OPGEVEN BIJ AANMELDING) 

RONDE 1 

1. " Bij ons is dat niet aan de orde... hoop ik" Herkennen van en omgaan met vermoedens van 
kindermishandeling bij deelnemende kinderen aan de kampen. Onder leiding van Edwin Herzberg, 
gaan we met elkaar in gesprek over: 

- signaleren van kindermishandeling; waar gaat het eigenlijk over? 
- wat kun je, wil je en moet je doen als je een vermoeden hebt? 
- Hoe ga je om met eigen waarden en normen, en meervoudige partijdigheid 

Edwin Herzberg is programmaleider "opgroeien" bij Humanitas. Daarnaast is hij trainer huiselijk 
geweld en kindermishandeling, aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen (www.herzberg.nl) 

2. Behouden en werven van vrijwilligers. 

Sommige vrijwilligers blijven maar andere zullen vertrekken. Naar alle waarschijnlijkheid moet je op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers. Maar hoe vind je die? Wat zijn de valkuilen en wat zijn de Gouden 

Tips? zal er alles over vertellen maar vooral ook de discussie aangaan met de aanwezigen. 

3. Vrij spel of georganiseerde activiteiten . Wat doe je, de hele dag volplannen met georganiseerde 

activiteiten of is er ruimte voor vrij spel. Samen met Froukje Hajer, die van spelen haar beroep 

heeft gemaakt, gaan we de discussie aan en bespreken we de voors en tegens en do’s en don’ts. 

4. Kindervakanties voor iedereen; of toch niet? Iedereen verdient een leuke vakantie, daar zijn we het 

allemaal over eens. Maar moet daarom elk kind mee mogen op jouw kamp? Barbara van der Vaart 

stond jaren aan de leiding van een reisorganisatie voor mensen met een handicap en gaat graag 

met jullie hierover het gesprek aan.  

RONDE 2:  

1. Werk maken van spelen, waar vragen kinderen om vandaag de dag? Het is nu volop in het nieuws, 

jongens moeten weer kunnen stoeien! Klopt dat met het beeld dat wij er bij hebben? Liggen hier 

kansen voor kindervakanties? Froukje Hajer verkent de grenzen en mogelijkheden samen met jullie 

is deze interactieve workshop. 

2. De financiële kant van een kamp, is er ooit geld genoeg? Barbara van der Vaart neemt de 
aanwezigen mee langs de financiële begroting en afwikkeling van een kamp. Barbara heeft niet 
alleen jarenlang vakanties en kampen georganiseerd, ze weet ook alles van de mogelijkheden van 
fondsenwerving en nieuwe verdienmodellen. 

3. Veiligheid en risico analyse Of je nu een tikspel gaat doen, gaat zwemmen, dansen of een collage 
maken, zodra je met een groep kinderen of jongeren activiteiten onderneemt, heb je te maken met 
risico's. Risico's kunnen activiteiten spannend en uitdagend maken en zijn daarom soms nodig. 
Risico's kunnen ook te groot zijn en daarom betekenen dat de activiteit aangepast of zelfs afgelast 
moet worden. In deze workshop kijken we naar activiteiten en de bijbehorende risico's: wat is 
aanvaardbaar, wat niet? Hoe beheers je de risico’s en blijven de activiteiten toch uitdagend? 

1. Teambuildingswerkvormen : Werken in teams is een alledaags bezigheid. Veel teams presteren wel 
‘ok’, maar zouden (veel) beter kunnen presteren wanneer de verschillende individuen beter op 
elkaar afgestemd zijn. Tijdens deze workshop doen we een paar werkvormen die je goed zelf met je 
team kan doen, en ook snel aanleiding tot gesprek geeft over wat er gebeurt. 

Stichting Steunpunt Kindervakanties 

barbara@steunpuntkindervakanties.nl 

telefoon: 06-51592392 

http://www.herzberg.nl/
mailto:info@steunpuntkindervakanties.nl

